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                                                                                        Castricum, 16-03-2019 
 
Betreft: Calamiteit Spoor Castricum – voortgang maatregelen Beverwijkerstraatweg 
 
Geacht college, 
 
15 Maart vond er een calamiteit plaats op het spoor in Castricum.  
Tal van regionale en landelijke media hebben hierover bericht, het is u vast ook niet 
ontgaan. Bijgaand één van deze berichten. 
https://www.ad.nl/binnenland/intercity-botst-bijna-op-stilstaande-trein-in-castricum-ik-
moest-me-vasthouden-aan-de-beugels~ab14904e/ 
Op social media vernemen tal van zorgelijk geluiden en kritiek over gebrek aan (zichtbare) 
regie. De oplossing voor de overweg bij de Beverwijkerstraatweg staat sinds het 
teruggetrokken voornemen van het rangeerterrein weer op lossen schroeven. Over het 
voorgaande hebben wij aan u de volgende vragen. 
 

1. Is het college via piket of dienstdoend lid in kennisgesteld van deze calamiteit?  
       Was er sprake van een GRIP situatie? Zo nee, waarom niet?  
2.   Is het college(of ambtelijk) ter plaatse geweest om de situatie te beoordelen? 
3.  Heeft de gemeente een protocol om de veiligheid op de oversteekplaatsen te          
borgen tijdens een eventuele calamiteit. Zo nee, is er een protocol bij NS of prorail 
en hoe snel zijn medewerkers dan op locaties? 
4.  Zowel inzittende van de trein als gebruikers van de overwegen klagen over de 
informatievoorziening. Kunt u of NS volgordelijk aangeven wat en wanneer er 
gecommuniceerd is en door wie? 
5.  Door de stremming was een van de belangrijkste verbindingen van en naar 
Castricum lange tijd niet beschikbaar. Hoe worden hulpdiensten(BW, Pol, Ambu) 
hierover geïnformeerd en geïnstrueerd? 
6.  De overweg zal door het voorgenomen besluit tot het verplaatsen van het 
rangeerterrein naar Heerhugowaard steeds vaker en langer gesloten zijn. Zijn er 
lessen te trekken uit deze calamiteit waar het gaat om gedrag van mensen bij lang 
gesloten zijn van de overgang?  
7.  Is het college met ons van mening dat de uitkomst van de eerder voorgenomen 
maatregelen door NS/ProRail betrokken moeten worden bij een evaluatie van de 
calamiteit van 15 maart? 
8.  Bent u het voornemens om met Prorail en het rijk hierover opnieuw in gesprek te 
gaan?  
9.  Kunt u ons informeren over de uitkomst hiervan? 

 
Wij zien met belangstelling uit naar uw beantwoording. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rob Dekker 
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